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MAGYAR LAPOK
KOLOZS MEGYEI

Az Erdélyi Magyar Néppárt öt éve indult gya-
korlatilag nulláról, és azóta a második helyha-
tósági választás elé néz csapatunk. Elveinkben 
a megalakulásunk óta következetesek vagyunk, 
ez azóta mit sem változott. Hiánypótló politikai 
szervezetként jöttünk létre, ugyanis az erdélyi 
magyar politizálás meglehetősen elvesztette hi-
telét. Célunk első perctől az átlátható, tisztessé-
ges érdekképviselet volt, amelyre nem vethet-
nek árnyékot személyi, vagy csoportos érdekek, 
korrupció, vagy bárminemű hűtlenség. Pártunk 

történelmének első Kolozs megyei helyható-
sági választása után 7 községben, 11 tanácsost 
tudott állítani. Fiatal párthoz képest elért ered-
ményeinket sikernek könyveljük el, mivel tuda-
tában vagyunk annak, hogy a következetes, és 
tisztességes érdekképviselet meghozza a gyü-
mölcsét. A választók előbb-utóbb felismerik 
saját, és szülőföldjük életében a korrupt politi-
kusok és tisztségviselők okozta károkat, és mi 
bízunk benne, hogy előbb-utóbb nemet mon-
danak erre. Ez ihlette kampányunk szlogenjét is, 
a Tiszta lappal!-t. 

A júniusi választások után az előző 11 he-
lyett 25 tanácsosi, illetve polgármesteri és al-
polgármesteri mandátumra számítunk a me-
gyében. Az elmúlt 4 év munkája sok helyen 
beérett, így már nem csak puszta jelenlétünk-
kel szeretnénk a magyar közösségek fejlődését 
szolgálni, de több helyen a község vezetését 
is át szeretnénk venni. Az elmúlt időszakban 
az önkormányzatokba bejutott küldötteink 
tapasztalatot szereztek, belátást nyertek ezen 

munka aspektusaiba. Ezúttal sokkal magabiz-
tosabban folytatják. A jó szándék és a néppár-
tosok csapatán belül alapelvárásnak számító 
átláthatóság és fedhetetlen munka, kiegészült 
gyakorlati tapasztalattal is. 

Kolozs megyében a 2016. június 5-i válasz-
tások alkalmából 17 párt nyújtotta be jelölési 
szándékát, amiből 15 pártét fogadták el. A Nép-
párt természetesen ott van a választási listákon 
szereplő 15 között, sőt további érdekesség, hogy 
egyike vagyunk annak a négy pártnak, amelyek 
teljes listát adtak le. Mindemellett, a négy közül 
egyedül az EMNP nem parlamenti párt. A Nép-
párt erősödőben van a közép-erdélyi régióban. 
Jelöltjeink 15 Kolozs megyei községben indul-
nak, 11 helyen polgármestert is indítunk. 

Tekintve, hogy velünk és a magyar közösség 
érdekeivel szemben az RMDSZ teljesen elutasító 
politikáról tett tanúbizonyságot, elzárkózva az 
általunk felajánlott koalíciós párt létrehozásá-
nak lehetőségétől, így minden településünkön 
külön szállunk versenybe.

IV. ÉVFOLYAM, 2016/1.

Tiszta 
lappal!

Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei tanácsosjelöltjei:

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KIADVÁNYA

Soós Sándor-László (36), mérnök

Kurucz József (35), közgazdász

Dr. Mihály Ágnes (40), tanár

Filep Sándor (44), tanácsos Bartók Árpád (34), értékesítési igazgató

Csüdöm Ferenc (57), vállalkozó
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A március 15-i felvonulás előtt a rendőrök ki-
ragadtak a tömegből a többi Erdély-zászlót 
lobogtatóval, igazoltattak és a zászlók bevoná-
sára köteleztek minket. A rendőrök a büntető 
törvénykönyv 369. cikkelyére hivatkoztak, amely 
szerint hat hónaptól három évig terjedő börtön-
nel vagy pénzbírsággal büntethető egy bizonyos 
csoport elleni gyűlöletre vagy diszkriminációra 
való uszítás. Az indoklás szerint diszkrimináltuk 
a románokat, mert nem voltak képviselve a zász-
lón és címeren, emellett kifogásolták, hogy ez Er-
dély 1918 előtti zászlaja. Az első érv egyszerűen 
nem igaz, a másodikkal pedig nem volt mit kez-
deni. Hiába magyaráztam a rendőrnek, hogy Er-
dély címere megtalálható Románia címerében is, 
hajthatatlanok voltak.  Mint kiderült a magyar és 
székely zászlót a szervezők előre engedélyeztet-
ték. Arról, hogy minden zászlót engedélyeztetni 
kellene, nem tudok, és nem hinném, hogy más 
településeken, ahol az Erdély-zászló megjelent, 
ezt megtették volna, mégsem volt máshol ilyen 
incidens.  Ez az engedélyezési kezdeményezés a 
szervezők részéről jöhetett, valamiféle biztosí-
tékként. Az MTI híréből kiderül, hogy a rendőrség 
az Árpád-sávos zászlót alapból kizárta. Mi, ahogy 
eddig sem, ezután sem fogunk kérni engedélyt. 
Gyülekezési jogunkhoz és véleményszabadsá-
gunkhoz ez is hozzátartozik. Az eset kapcsán 
kikértem az esemény szervezői gyűlésének jegy-
zőkönyvét, amit 34 nappal később meg is kap-
tam. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy felhívták a 
szervezők figyelmét a helyes zászlóhasználatra, 

de konkrét zászlókról nem esett szó. A rendőrsé-
get is kérdőre vontuk a zászlóincidens miatt, kér-
tük magyarázzák el, hogy miért avatkoztak be és 
miért vonatták be a zászlókat, illetve, hogy nem 
találják-e indokolatlanak a rendőrök helyszíni fel-
lépését. A kései válaszban, ami alig öt soros volt, 
az állt, hogy a rendőrség a törvényeknek meg-
felelően cselekedett a rend és a nyugalom fenn-

tartásának érdekében. Az esettől függetlenül ez 
a válasz nem fogatható el, egy hivatalos szervtől, 
meg sem próbálták elemezni a helyzetet, pedig 
kép és hanganyagot is csatoltunk a kérés mellé. 
Ettől függetlenül továbbra is bátran viselni fog-
juk az erdélyiek közös szimbólumát és mindent 
megteszünk viselése miatt senkit se érjen meg-
különböztetés vagy bántódás. • Fancsali Ernő

Megvédjük  
az Erdély-zászlót!

Ingyenes TS Erdély autós matricák igényelhető-
ek a Néppárt kolozsvári szervezetétől. A Főtér 
23. szám alatt az udvar végében található iro-
dában lehet elvenni az öntapadósokat. Legyünk 
büszkék erdélyiségünkre, mutassunk meg bát-
ran hol születtünk. Az elmúlt évben több száz 
matricát osztottunk szét, reméljük az érdeklő-
dés nőni fog és egyre több autón láthatjuk régi-
ónk autósjelzését. 

Igényeljen  
TS-matricát!

Talán emlékeznek még az idei március 15-i, ko-
lozsvári ünnepségre? Persze, hogy igen, szeren-
csére az önök emlékezete jóval hosszabb távú, 
mint a polgármestereké. Ah, pardon, tisztelet 
a kivételnek, de példának okáért vegyünk egy 
tetszőleges polgármestert, mondjuk Emil Boc-
ot, Kolozsvár jelenlegi vezetőjét. Elöljárónk vagy 
demenciában szenved, vagy csak folyton a rosz-
szindulatúság súlyos nyavalyája gyötri.

 Biasini szálló előtt, mi kolozsvári magya-
rok minden év március 15-én megemlékező 
ünnepséget tartunk, a mindenkori polgármes-
ter és a város többségi lakosai javának nagy 
örömére. A  „méltóságos” beszédet tart arról, 
hogy ez a hely (Cluj-Napoca), a normalitás és 
a multikulturalitás oázisa. A magyarok minden 
évben türelmesen meghallgatják, bár tudják, 

hogy ezek csak lózungok. Boc multikulturális 
megnyilvánulásai kimerülnek az említett márci-
usi felszólalásaiban, illetve a Kolozsvári Magyar 
Napokon hallható „Jó estét, Kolozsvár!”-jaiban. 
Boc az ilyen ünnepi alkalmakkor legalább egy 
órácskára szeretné, ha a kolozsváriak elfelejte-
nék a többnyelvű helységnévtábla ügyét. Még 
szép…

A Kolozsvári Magyar Napokon már több íz-
ben kihurrogták a polgármestert. Március 15-én 
pedig egy személy a tömegből, Tunyogi Béla 
vette a bátorságot és mert bekiabálni neki, hogy 
ne hazudjon!

A polgármester válaszolt a mikrofonon ke-
resztül, és azt ígérte, hogy egy beszélgetésre 
fogadja Tunyogi Bélát. Önök szerint betartotta a 
tömeg előtt tett ígéretét?

A multikulturalizmus  
és a kolozsvári bíró
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Egy igazi transzszilvanistát  
a kolozsvári önkormányzatba

A Néppárt helyi szervezete két taná-
csosi helyet szeretne elnyerni a kolozs-
vári önkormányzatban – jelentette be 
Fancsali Ernő, aki szerint ehhez öt szá-
zalékot kellene elérniük, ami 6000 sza-
vazatot jelent. A Néppárt kolozsvári el-
nöke egyúttal a városi önkormányzati 
jelöltlista első három helyezettjét is be-
mutatta. „A listán fiatal, feddhetetlen, 
az elmúlt 25 év politikai rendszerétől 
független politikusok vannak, akik ezt 
a rendszert szeretnék megváltoztatni. 
Az első helyen polgármesterjelöltként 
jómagam állok; a második Bicskei Hed-
wig jogász, mediátor, fordító; míg a 
harmadik helyen Tunyogi Béla hagyo-
mányőrző szerepel” – mondta a poli-
tikus. Megjegyezte: listájuk nem csak 
fiatalos, de transzszilvanista is, hisz 
az első, a hetedik és a tizedik helyén 
a transzszilvanista mozgalom jelöltjei 
szerepelnek.

Fancsali hangsúlyozta: programjuk 
egyik legfontosabb eleme az átlátha-
tóság megteremtése a helyi célokra 
fordítható közpénzek felhasználásá-
nak a tekintetében. A Néppárt pol-
gármesterjelöltje ennek kapcsán egy 
kolozsvári példát is említett: „Emil Boc 
az adófizetők által finanszírozott lap-
jában 500 fa elültetéséről számolt be, 
azt viszont nem említette, hogy ezek 
közül több tucat fát helyettesíteni kel-
lett, mert kiszáradtak, és a második 
vásárláskor több száz eurós különbség 
adódott az előző árhoz képest”.

A polgármesterjelölt leszögezte: cél-
juk a minél erősebb magyar képviselet 
biztosítása. „Ha a kolozsvári magyarok 
nagyobb számarányban vesznek részt 
a voksoláson, mint az előző választáso-
kon; akkor erősebb képviseletünk lehet, 
de a Néppártnak is e képviselet fontos 
szereplőjévé kell válnia. A politikából ki-
ábrándult magyarok száma egyre nőtt 
az utóbbi időszakban. Őket szeretnénk 
megszólítani, nem egy másik párttól 
vennénk el szavazókat” – fogalmazott 
Fancsali.

Fancsali Ernő 24 éves, Székelyud-
varhelyen született, az egyetemi ta-
nulmányai miatt költözött Kolozsvár-
ra. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
Történelem és Filozófia karának Nem-
zetközi Kapcsolatok és Európai Ta-
nulmányok szakán szerzett diplomát. 
Mesteri tanulmányai folyamatban 
vannak. Több civil akciót szervezett, 
illetve vett részt más hasonló rendez-
vényeken, amelyeken Erdély autonó-

miája és a kétnyelvűség mellett állt 
ki. Erdély autonómiájáról szóló be-
adványát, melyet mintegy 15.400-an 
támogattak eljutatta Klaus Johannis 
államfőhöz és az Európai Parlament-
hez. Januárban 3500 online aláírást 
gyűjtött a kolozsvári műemléképüle-
tek homlokzatának rombolása ellen. 
Tagja a transzszilvanista mozgalom-
nak. Három éve iratkozott be a Nép-
pártba, egy éve a kolozsvári szervezet 
elnöke. A legfiatalabb kolozsvári pol-
gármesterjelölt. 

Bicskei Hedwig szerint készen áll-
nak konkrét, számon kérhető intéz-
kedéseket foganatosítani az önkor-
mányzat átláthatóságának javítása 
érdekében, és vállalják, hogy megvá-
lasztásuk esetén hatékonyan fellépnek 
az önkormányzat átláthatóbbá tételé-
ért. „Szorgalmazni fogjuk a költség-
vetés áttekinthetőségét, s azt, hogy 
minden önkormányzati testületi és 
bizottsági ülés napirendje, az ezeken 
elkészült dokumentumok és jegyző-
könyvek, valamint az önkormányzati 
cégek és valamennyi közpénzzel gaz-
dálkodó szervezet vonatkozó adatai 
elérhetőek legyenek” – mondta a lista 
második helyezettje.

Bicskei Hedwig, 30 éves, Zilahon 
született. Jogász, fordító/tolmács és 
doktorandusz a Debreceni Egyetem 
Marton Géza Doktori Iskola Büntető és 
Büntető-eljárásjog Karán. Átfogó, több 
mint 7 éves jogi, oktatói, mediátori és 
fordítói szakmai tapasztalattal, négy 
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. 

Tunyogi Béla, a jelöltlista harma-
dik helyezettje kijelentette: „Az elmúlt 
években a városvezetés számtalanszor 
beszélt multikulturalizmusról, nyelvi 
jogokról és többnyelvűségről. A sort 
még hosszasan folytathatnám, viszont 
érdemi előrelépések nem történtek.” 
Tunyogi szerint a helyi magyarságnak 
el kell fogadnia, hogy a jövője közös a 
románság jövőjével, míg a románság-
nak tudatosítania kellene, hogy a ma-
gyar közösség nyelvével, kultúrájával 
és hagyományaival együtt Kolozsvár 
lakosságának szerves része.

Tunyogi Béla 37 éves, Kolozsváron 
született, nős, egy kisgyerek édesapja. 
A kerekdombi Szilaj Lovastanya tulaj-
donosa, ahol gyerekeket tanít lovagol-
ni és a hagyományos magyar íjjal bán-
ni. Március 15-én ő volt az egyetlen, aki 
felszólalt Emil Boc kétarcú multikul-
turalizmusa ellen. Bicskei Hedwig (30), jogász

Fancsali Ernő (24)

Tunyogi Béla (37)
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Bánffyhunyad
Csüdöm Ferenc, 57 éves, 
magánvállalkozó

Dimény Ferenc, 68 éves, 
magánvállalkozó
Bíró Lajos, 67 éves, nyug-
díjas
György István, 60 éves, 
alkalmazott
Szabó Katalin, 54 éves, 
laboráns

Esküllő

Gombás Csaba, 47 éves, 
ács 

Gombás Sándor, 45 éves, 
kőműves
Bakó Tibor, 40 éves, 
takarító
Boros Ildikó-Emese, 
57 éves, háztartásbeli

Detrehemtelep

Bartók Árpád, 33 éves, 
eladási igazgató

Szász Ottó, 48 éves, 
gépkezelő
Jákob Attila, 26 éves, gáz- 
és vízszerelő
Bihari Sándor Attila, 
28 éves, gáz- és vízszerelő
Tántos József, 33 éves, 
lakatos

Egeres
Péntek Levente, 43 éves, 
villanyszerelő (polgár-
mesterjelölt)

Molnár István-Levente, 
31 éves, festő
Mátyás Ibolya, 41 éves, 
varrónő
Jakab-Pista János, 
31 éves, asztalos
Varga Tibor, 47 éves, 
lakatos

Kolozs

Kurucz József, 34 éves, 
közgazdász (polgármes-
terjelölt)

Fosztó István, 33 éves, 
villanyszerelő
Bíró Ferencz-Miklós, 
29 éves, sofőr
Gergely Ernő, 42 éves, 
festő
Szentes János, 61 éves, 
nyugdíjas

Magyarkapus

Török-Gyurkó István 
Lehel, 31 éves, elektroni-
kus (polgármesterjelölt)

Török Ágoston-István, 
30 éves, autószerelő
Ábrahám Dénes, 49 éves, 
állattenyésztő
Bazsó-Dombi Melinda, 
44 éves, tanár
Török-Buzdug Erzsébet, 
46 éves

Ördöngösfüzes
Láposi Csaba, 38 éves 
(polgármesterjelölt)

Kaszián Attila, 30 éves, 
festő
Kaszián Levente, 31 éves, 
festő
Dénes Levente, 26 éves, 
lakatos
Láposi Eszter, 41 éves, 
eladó

Búza

Rigmányi Sándor, 27 éves,  
mezőgazdász

Szász Ildikó, 41 éves,  
vendéglátó

Takács István, 25 éves,  
mezőgépész

Marha Zoltán-Attila, 29 éves,  
munkás

Szék

Filep Sándor, 43 éves, 
magánvállalkozó (polgár-
mesterjelölt)

Csorba István, 32 éves, 
magánvállalkozó
Sallai András, 61 éves, 
nyugdíjas
Győri István, 32 éves, 
munkás
Sipos István, 39 éves, 
karbantartó

Az Erdélyi Magyar Néppárt polgármesterjelöltjei és listavezetői Kolozs megyében

Tiszta 
lappal!
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Ördöngösfüzes
Láposi Csaba, 38 éves 
(polgármesterjelölt)

Kaszián Attila, 30 éves, 
festő
Kaszián Levente, 31 éves, 
festő
Dénes Levente, 26 éves, 
lakatos
Láposi Eszter, 41 éves, 
eladó

Búza

Rigmányi Sándor, 27 éves,  
mezőgazdász

Szász Ildikó, 41 éves,  
vendéglátó

Takács István, 25 éves,  
mezőgépész

Marha Zoltán-Attila, 29 éves,  
munkás

Szék

Filep Sándor, 43 éves, 
magánvállalkozó (polgár-
mesterjelölt)

Csorba István, 32 éves, 
magánvállalkozó
Sallai András, 61 éves, 
nyugdíjas
Győri István, 32 éves, 
munkás
Sipos István, 39 éves, 
karbantartó

Bálványosváralja
Szatmári Csaba, 44 éves, 
sofőr (polgármesterjelölt)

Orbán István-Attila, 
31 éves, magánvállalkozó
Kerekes László, 36 éves, 
alkalmazott 
Kádár Sándor, 25 éves, 
eladó
Réti András, 30 éves, 
alkalmazott

Tordaszentlászló

Valkai–Jani András, 
46 éves, kőműves (pol-
gármesterjelölt)

Szilágyi István, 57 éves, 
pincér
Kis Árpád, 49 éves, festő
Csáni Márton, 28 éves, 
vendéglátó/csapos
Deák Gábor, 41 éves, 
szabadúszó

Körösfő

Korpos Attila, 46 éves, 
vállalkozó (polgármester-
jelölt)
Mihály Ágnes, 40 éves, 
tanár
Kovács István Attila
Mihály Sándor, 47 éves, 
vállalkozó
Lázár Réka

Gorbó
Biró Csaba, 49 éves, 
értékfelmérő (polgár-
mesterjelölt)

Szallós-Kis László, 
28 éves, autószerelő
Batiz-Bandi Anna, 
44 éves, könyvelő
Székely Tibor, 46 éves, 
szakács
Kis-Gáspár Andor-István, 
31 éves, kőfaragó

Erdőfelek

Soós Sándor-László, 
36 éves, mérnök (polgár-
mesterjelölt)

Kun Miklós, 53 éves, 
vízszerelő
Lénárt Ilona, 51 éves,  
kereskedelmi alkalmazott
Vitus Csaba, 35 éves,  
mezőgazdasági mérnök
Csíki János, 46 éves, 
kőműves

Torockó (Fehér megye)

Mihácsa László, 42 éves, 
vendéglátó (polgármes-
terjelölt)

Simándi Levente, 41 éves, 
vendéglátó
Tulit Levente, 40 éves, 
vendéglátó
Rácz Csaba, 40 éves, 
erdész
Duló Zsolt, 48 éves,  
vendéglátó

Az Erdélyi Magyar Néppárt polgármesterjelöltjei és listavezetői Kolozs megyében

Tiszta 
lappal!
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Hosszas tárgyalások, egyeztetések után elma-
radt Kolozsváron és Kolozs megyében a ma-
gyar közösséget képviselő pártok összefogása. 
A  Néppárt megegyezést nyíltan szorgalmazó 
erőfeszítéseinek dacára magyar–magyar ver-
seny lesz az önkormányzati választásokon.

Annak ellenére nem sikerült megegyezni a 
pártoknak, hogy Csoma Botond, az RMDSZ Ko-
lozs megyei elnökké választásakor érezhetően 
javult a két megyei szervezet viszonya és soká-
ig úgy tűnt valós esély nyílik a megegyezésre. 
Azonban az országos RMDSZ kompromisszum-
ra képtelen politikája keresztbe tett az össze-
fogásnak.

Horváth Annának, a RMDSZ kolozsvári elnö-
kének és a szervezet megyei választmányának 
az EMNP február 22-én három pontban fogal-
mazta meg együttműködési elképzeléseit. 

Az első ezek közül, hogy koalíciós listán in-
duljanak a magyar pártok a kolozsvári önkor-
mányzati választásokon. A második javaslat 
az volt, hogy állítsanak közös magyar polgár-
mesterjelöltet. A harmadik javaslat pedig arról 
szólt, hogy amennyiben az RMDSZ a választási 
törvényben a pártkoalíciókra vonatkozó emelt 
bejutási küszöb miatt nem tartja vállalhatónak 
a koalíciós indulást, akkor az RMDSZ listán – a 
szövetség korábbi együttműködési ajánlatának 
megfelelően – a billegőnek számító ötödik he-
lyen a Néppárt jelöltjét indítsák. 

„Mi már elmentünk a falig ezzel a javaslattal, 
ennél többet képtelenség volt ajánlani. Leg-
alábbis tekintettel arra, hogy Csoma Botond és 
Kelemen Hunor is korábban a marosvásárhelyi 
és a kolozsvári önkormányzati választásokkal 
kapcsolatban azt mondták, hogy RMDSZ lis-

tán tudják elképzelni a pártok közti együttmű-
ködést. Tisztán látszik, hogy egyáltalán nem 
állt szándékukban semmilyen formában meg-
egyezni” – fejtette ki Soós Sándor a Néppárt Ko-
lozs megyei elnöke sajtótájékoztatóján.

A Néppárt kolozsvári szervezete ezt követő-
en úgy döntött önállóan indul el az önkormány-
zati választásokon és saját polgármesterjelöltet 
indít. Az EMNP a fiatalos lendületre és az elmúlt 
25 év politikai dagonyájában elhasználódott 
politikusi gárdával ellentétben szavahihető je-
löltekre épít, ezért is Fancsali Ernő az EMNP ko-
lozsvári polgármester jelöltje.

Az RMDSZ kolozsvári választmánya egyéb-
ként többek közt arra hivatkozva utasította el 
a Néppárt együttműködési javaslatát, hogy a 
Néppárt egyik tagja, Gergely Balázs az egyházak 
jelöltjeként befutó helyen szerepel az RMDSZ 
kolozsvári jelöltlistáján. A szövetség helyi veze-
tői erre hivatkozva állítják, hogy megvalósult az 
összefogás. 

A Néppárt álláspontja ugyanakkor világos 
ebben a kérdésben: Gergely Balázs – noha a 
Néppárt kolozsvári szervezetének tagja – nem 
a párt jelöltjeként szerepel az RMDSZ listáján, 
hiszen az egyházak javasolták.

Az egyházfők kifejezett kérésének eleget 
téve Néppárt beleegyezett abba, hogy Gergely 
RMDSZ listán induljon, ez azonban még nem 
váltotta ki az RMDSZ – EMNP együttműködést, 
amelynek a fontosságát egyébként maga Ger-
gely Balázs is hangsúlyozta. 

A Néppárt tehát jobb híján tudomásul vet-
te: az RMDSZ pártérdekeit a magyarság érdekei 
elé helyezte, elutasítva a magyar-magyar ösz-
szefogást.

Az Erdélyi Magyar Néppárt az idei választások-
ra való felkészüléskor azt az elvet vallotta, hogy 
minél több magyar polgármester legyen és ma-
gyar önkormányzati képviselő jusson be a köz-
ségi és a megyei tanácsokba, mert így erősebb 
magyar érdekképviselet lehet.

Kolozs megyében már tavaly nyáron elkezd-
tük a jelöltek kiválasztását, a helyi és a megyei 
egyeztetéseket. A 2012-es választások tapaszta-
latából kiindulva a kolozsvári és a Kolozs megyei 
tanácslistát koalícióban gondoltuk a magyar 
pártokkal, így lehetett volna több mandátumot 
elérni. A többszöri egyeztetés után, az RMDSZ a 
Néppárt tudtára adta, hogy nem fog sehol sem 
koalícióban indulni, sőt Kolozsváron, az RMDSZ 
listán való belső koalíciót is elutasították. Megál-
lapíthatjuk, hogy az összefogás az RMDSZ miatt 
nem jött létre. Mégis sok helyen az összefogás el-
utasítói a néppártosokat nevezik megosztóknak. 
Azt várják el, hogy vagy ne induljanak külön, vagy 
netán RMDSZ listára jelöljenek személyeket, hogy 
a megszokott RMDSZ egység ne bomoljon meg. 
Na de mi mellett kívánnak egységet teremteni? 
Kolozs megyében az RMDSZ a magyar egységgel 
szemben, az egyik román párttal kötött egyezsé-
get. A magyar polgármesteri székek megszerzé-
sének lehetőségét is eladták sok helyen. Kisbács-
ban nem indítottak jelöltet, annak ellenére, hogy 
négy éve 5 szavazat hiányzott a polgármesteri 
szék megszerzéséhez. Gorbó és Egeres úgyszin-
tén visszaszerezhető lehetett volna, de ott is a 
magyar egység helyett a románt választották.

Reméljük, hogy választások után nem lesz-
nek annyira elkötelezve, hogy az önkormány-
zatban is a román érdeket helyezzék előtérbe. 
• Soós Sándor

Az RMDSZ által indított „összefogás-lista” fino-
man szólva kamu. Keizer Róbert, Kolozs megyei 
MPP-elnök indítása az RMDSZ megyei listájának 
hatodik helyén már magában humoros, ráadá-
sul egy Kolozs megyében alig létező pártot 
képvisel a listán. Köztudott, hogy Keizer Róbert 
vezetése alatt az elmúlt négy évben az MPP-ben 
még tisztújításra sem kerítettek sort. A párt csak 
egy településen indított önálló listát, szerve-
zettségük pedig végképp nem éri el azt a szin-
tet, amellyel egyáltalán komolyan lehetne venni 
bárminemű befolyásukat. Ezért is kapta Keizer 
az esélytelen hatodik helyet.

Pártérdek akadályozta meg  
a magyar összefogást

Ki érdekelt az ösz-
szefogásban és ki 
a megosztásban?

Kamu összefogás  
az RMDSZ és  
az MPP között
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Visszavonta Klaus Johannis államfő 
Tőkés Lászlótól a Románia Csillaga 
érdemrend lovagi fokozatát március 
elején. Az Erdélyi Magyar Néppárt 
Országos Elnöksége elítéli és a jog-
államisággal ellentétesnek tartja a 
döntést.

Tőkés Lászlót Traian Băsescu el-
nök tüntette ki 2009-ben, az 1989-es 
rendszerváltás elindításában játszott 
történelmi szerepéért. A kitüntetés 
visszavonását célzó kezdeményezés 
négy évvel később született, amikor 
az EP-képviselő a 24. Bálványos Nyári 
Szabadegyetemen azt javasolta: Ma-
gyarország vállaljon védhatalmi stá-
tust az erdélyi magyarság fölött.   

Tőkés nyilatkozata miatt az érdem-
rend becsületbírósága a kitüntetés 
visszavonására tett javaslatot. Február 
25-én kihirdetett ítéletében a legfel-
sőbb bíróság elutasította az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnökének az 
ügyben beterjesztett fellebbezését. 

Szilágyi Zsolt, a Néppárt elnöke 
az eset kapcsán úgy értékelt: a kitün-

tetés visszavonása is azt bizonyítja, 
hogy Románia mind a mai napig nem 
képes saját történelmét a napi politi-
kai csatározásoktól, kisstílű politikai 
érdekektől mentesen kezelni.

Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar 
Néppárt kolozsvári szervezetének 
elnöke a történtek után felszólította 
a szintén román állami kitüntetés-
sel rendelkező 
erdélyi magyar 
személyiségeket 
– köztük Markó 
Bélát, Kelemen 
Hunort, Borbély 
Lászlót – hogy 
szolidaritásból 
adják vissza az 
érdemrendjei -
ket, így tiltakoz-
va Klaus Johann-
is döntése ellen. 
Erre a gesztusra 
ez idáig nem vol-
tak hajlandók az 
elöljárók.

Ha valaki még nem hallott volna róla, a napokban 
megjelent egy tényfeltáró cikksorozat, amely az 
RMDSZ költségvetését taglalja, pontosabban an-
nak a pénzösszegnek az elosztási módját, ame-
lyet a román állam a romániai magyar közösség 
kultúrájának és identitásának megőrzésére kü-
lönít el évente, és amely összegre az RMDSZ a 
romániai magyarság „egyedüli képviselőjeként” 
jogot formál és zsebre vág. Jól tippeltek, ha azt 
gondolták, hogy a cikksorozat megjelenését 
követően az RMDSZ csúcsköltekezői a hagyomá-
nyos, tőlük megszokott cinizmussal kommentál-
ták a nyilvánosságra hozott tényeket, amelyek 
pénzherdálásukról tanúskodnak.

Így Kelemen Hunor: „a közösségépítést 
nem lehet irodából megoldani”. De nem ám, 
kell hozzá az elnöknek nem több és nem ke-
vesebb, mint három autó. Ha ez a slusszkulcsa 
az erdélyi magyarok megmaradásának, akkor 
semmi nem drága, kár, hogy közben a képvise-
lendő közösségnek sok helyen egy lehurubolt 
iskolabusza sincs. De az „érdekképviselők” „fo-
lyamatos érdekérvényesítése” ellenére sok he-
lyen nem csak busz nincs, de a magyar iskola 
és óvoda is bezárt. És amíg az érdekképviselők 
dőzsölnek, a képviseltek lassan elfogynak, 
mint a gyertyaláng, ugyanis olyan dolgok ezek 

a hiányosságok, amelyek valóban a megmara-
dás zálogai. 

Mert azért valljuk be, Kelemen Hunornak 
nem lenne feltétlenül szüksége méregdrága 
luxus Volkswagen kisbuszra ahhoz, hogy meg-
felelő körülmények között képviselhesse az ér-
dekeinket, és arra pedig végképp nem lett volna 
szükség, hogy a 30 ezer eurós alapáron túl, még 
plusz 21 ezer euróra kérjenek a kisbuszba ext-
rákat. Könnyen költekezik az ember, ha a másét 
herdálja, de azért a tarhálásnak is van határa. Tu-
lipánillatot fúj a légkondicionálója, valami kihaló-
ban lévő állatnak a ritka bőréből készült az ülés-
huzat? Egyáltalán mi kerülhetett ennyi pénzbe?

Ilyen drága és szép autóval, hogy lehet egy-
általán kiszállni falvakra megnézni, hogy miképp 
élnek a képviseltek? Szégyellni fogják magukat 
az emberek a sáros, kanalizálás nélküli utcáik mi-
att, ha behajt a szövetségi elnök a limuzinjával. 
Netán azt gondolják majd, hogy nem érdemlik 
meg, nem tudják megengedni maguknak az 
ilyen luxusképviseletet. Csakhogy ez nem raj-
tuk áll, nem a választókon, ugyanis a „minden 
magyarok érdekképviselői” előjoguknak tartják 
a magyar közösség évi sok millió euróját. Kicsit 
olyan ez, mint a filmekben a maffiának fizetendő 
védelmi pénz. 

Csupán irodákból nem lehet megfelelő mó-
don képviselni a magyarok érdekeit, a csúcstech-
nológia melegágyának számító erdélyi falvakba 
pedig nem lehet akármilyen ormótlan hordoz-
ható számítógéppel kiszállni – folytathatta volna 
Kelemen Hunor a magyarázkodást. Mit gondol-
nának a képviseltek!? Ilyen missziókra MacBook 
Air dukál, darabonként több mint 5.300 lejért 
prédálja az ilyeneket az árus. És bár az irodából 
nem lehet a magyarságot megmenteni, de azért 
a jól felszerelt iroda is szükséges a luxus-érdek-
képviselethez, ugyanis ezek némelyikébe hate-
zer lejes számítógépek kerültek. S ez még csak 
az érdekképviselő iroda felszereltségének egy 
elenyésző hányadosa, piszlicsáré összeg ahhoz 
képest, amennyibe az irodák fenntartása kerül. 
Legalábbis az RMDSZ számla nélküli elszámolá-
saiból ez derül ki, ugyanis mind a 40 székhelyén 
egy éven keresztül, minden hónapban 17 ezer lejt 
(kb. 3700 euró) tesz ki a villany-, víz- és gázszámla 
– csodálkozik rá hazánk hihetetlen áraira olvasó-
jával együtt az Átlátszó Erdély tényfeltárója. 

Legalábbis így számol el az RMDSZ a románi-
ai magyar közpénzzel. A szavazók pedig a luxus-
képviselet nélkül maradás gondolatát hirdető 
plakátokon rettegve keserűeket nyelnek. Pedig 
van alternatíva.

A kisstílű állam esete  
Temesvár hősével

Luxusképviselet
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Kőszegi Zoltán, a magyarországi Dabas város polgármestere először az 1994-
es helyhatósági választásokon indult a polgármesteri tisztségért a Fidesz 
színeiben. Mind a mai napig ő a polgármestere a Pest megyei kisvárosnak, 
legutóbb 81%-kal nyert. A legcsodálatosabb visszajelzés a jelöltnek az újra és 
újra megszavazott bizalom – vallja Kőszegi Zoltán, hozzátéve, hogy a válasz-
tók a maguk során családjuk és közösségük jóllétének megnyugtató bizton-
ságérzetében részesülnek. 

Kőszegi nem csak egyszerűen „átlépett” Kolozsvárra: saját autójával 
vezetett el idáig, és végigjárta a főbb Kolozs megyei településeket. Talál-
kozott a falvak lakosaival, tapasztalatokat osztott meg és motivációs be-
szédet tartott a Néppárt helyi jelöltjeinek. Helybeliekkel tanácskozott a 
településüket érintő gondokról, megoldásokról, olyan teljesen új lehető-
ségeket vetve fel, amelyek egyszerű embernek talán eszébe sem jutnának. 
Kőszegi Zoltán megnyerő, és nagyon dinamikus, energikus szónok. 18 éve 
Dabas polgármestere, a rá leadott voksok számából mérhetően a harmadik 
legkedveltebb polgármester Magyarországon. Kitől is tanulhatnának job-
ban az újdonsült jelöltek, ha nem tőle!?

Első állomás Kalotaszeg fővárosában, Bánffyhunyadon volt, ahol Csü-
döm Ferenc a bánffyhunyadi Néppárt elnöke kampánynyitó fórum kereté-
ben ismertette a kialakult politikai helyzetet, a terveket és a célkitűzéseket. 
A fórum után Körösfőn Korpos Attila körösfői esélyes polgármesterjelölt 
és csapata fogadta Kőszegit egy beszélgetésre.

Bánffyhunyad és Körösfő után Torockóra és Torockószentgyörgyre 
utaztunk a magyarországi elöljáróval. Jól ismeri a tájat, visszatérő látoga-
tója a Székelykő lábánál fekvő településnek, és elmondása szerint, a szíve 
szakad meg, amikor látja, hogy a helyi fiatalság megélhetési lehetőségek 
hiányában elvándorolni kényszerül a világ legszebb helyéről. 

Miközben a jelöltek bemutatkozását hallgatta, támogatólag hozzászólt 
a kialakult vitához. Elmesélte a torockóiaknak, hogy az általa vezetett te-
lepülés is egy gazdaságilag lepusztult, kilátástalan hely volt, ahol többen 
haltak mint születtek; mindamellett, a tisztességes, jó menedzsmentnek 
köszönhetően, bár időbe telt, mára már minden reményeiket felülmúlja a 
születések számának sokszorosára való növekedése. A torockószentgyör-
gyiekkel a faluturizmus és fenntartható mezőgazdaság lehetőségeiről öt-
letelt, megállapítva, hogy ezeket a lehetőségeket egyetemi szakemberek-
kel lehetne kidolgoztatni, prioritásokat és pályázati térképeket felállítani, 
tapasztalt pályázatírókat bevonni.

Hitvallása mindössze néhány szóban összegezhető: tisztességgel, ren-
díthetetlenül, nagyon sokat dolgozni. 

Saját magából kiindulva rácsodálkozik, amikor az emberek ellenszen-
vüknek adnak kifejezést a politikus szó hallatán. Megjegyzi: a politika a 

közjó szolgálata kell legyen! Ha a választó úgy látja, hogy az általa meg-
szavazott párt, csapat, vagy személy nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket, akkor többé nem ruházza fel őket ezzel a bizalommal. Túl rövid az 
életünk, hogy többször is ugyanazt a hibát kövessük el – mondja Kőszegi 
Zoltán, ugyanis egy mandátum a nem megfelelő emberrel az élen, négy 
elvesztegetett évet jelent a település fellendítése szempontjából. Négy 
olyan fájdalmas évet, amely alatt nem születnek az infrastruktúrát körül-
tekintően fejlesztő tanácsdöntések, a fiatalok itthon marasztalását, illet-
ve hazacsalogatását elősegítő lépések. Önök már nem engedhetik meg 
maguknak, hogy félelemből, vagy más irracionális indíttatásból olyan 
társaságra pazarolják szavazataikat, és indirekt módon szülőföldjük sor-
sát, akik nem személyes érdemeik, hanem pártaffiliációik miatt vannak a 
jelöltlisták élein.

Utolsó helyszín Györgyfalva volt, ahol Soós Sándor polgármesterjelölt 
kampánynyitó fórumával zárult a dabasi polgármester közép-erdélyi kör-
útja.

A kampánynyitó fórumon azt kérdeztük Kőszegi Zoltántól, hogy ab-
ban az esetben, amikor az RMDSZ rendelkezik a romániai magyarság köz-
pénzével, puccos kampányirodákban hirdetik a programjukat, és mindent 
átszövő hálót alkotnak a magyar közösségek különböző rétegeiben, miért 
érdemes az Erdélyi Magyar Néppártnak ebben helyzetben jelölteket állíta-
ni? Egyáltalán mi az erőssége, van-e létjogosultsága a Néppártnak?

„A tisztességes politizálásnak és a jó szándéknak mindig van létjogo-
sultsága. Valóban, a másik párttal összevetve fegyver és paripa kevesebb 
van, és ez ugyan bizonyos szempontból hátrány, de talán egy erőforrás is, 
mert arra ösztönzi a Néppárt jelöltjeit és minden egyes támogatóját, hogy 
minden erejüket bevetve, mindent megtegyenek annak érdekében, hogy 
bizonyítsák, a közéletben helyük van” – válaszolta Kőszegi Zoltán. „Bizton 
állíthatom, hogy a hátrány éles helyzetekben átváltható előnnyé. Ahhoz, 
hogy az RMDSZ-t illető berögződések miatt is meglévő hátrányt közép és 
hosszú távon le tudják győzni, először pályára kell kerülniük, döntéshoza-
tali helyzetbe jutniuk. Minél több helyen kell lehetőséghez jutniuk, hogy 
bizonyíthassák, a tisztességes politizálással, tiszta lappal indulva, tiszta vi-
zet öntve a pohárba pozitív változásokat tudnak elérni a közösségek életé-
ben” – tette hozzá. Úgy vélekedett, ez a mai hátrány 8-12 év múlva teljesen 
megfordulhat, ez pedig elsősorban a most induló csapaton múlik. Ha a 
most indulók és őket támogatók hisznek ebben, és minden tőlük telhetőt 
megtesznek annak érdekében, hogy ez megtörténjen, akkor megtörtén-
het egy igazi váltás. Az erdélyi magyar politika rendszerváltása.

„Nem a hátrányokkal kell foglalkozni; a jelöltek beugrottak a mély 
vízbe, most úszni kell, nem szabad visszafele tekinteni, csak menni előre, 
minden munkát elvégezve, nem szabad elspórolni egyetlen percet sem” – 
hangsúlyozta az elöljáró. A hitelességet, a tiszta lappal való indulás remek 
lehetőségét kell megfelelően kommunikálni és persze a tettre készséget 
bizonyítani. Már most a kampányban is lehetőség adódik arra, hogy sok és 
állhatatos, céltudatos munkával bizonyíthassanak a jelöltek, majd sikeres 
szereplés esetén a következő négy éven keresztül kiváló alkalmak nyílnak 
majd arra, hogy bebizonyítsák, valóban alkalmasak a közösség fellendíté-
sének feladatára, illetve hogy az Erdélyi Magyar Néppárt egy olyan meg-
kerülhetetlen politikai erő, amely tud az emberek életminőségén javítani 
és a korrupt politizálást jó irányba terelni – összegezte Kőszegi Zoltán. 

Tisztességesen,  
rendíthetetlenül!

Kőszegi Zoltán, a magyarországi Dabas város polgármestere Körösfőn

Kőszegi Zoltán Torockón


